
Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур всіма 

категоріями господарств області за 2014 рік 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що господарствами усіх категорій у 2014р. одержано 3469,1 тис.т зерна 

(включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них зерна продовольчих 

культур – 1066,4 тис.т (30,7%), фуражних зернових культур – 2402,6 тис.т 

(69,3%). Порівняно з 2013р. виробництво зерна зменшилося на 8,3%, що 

зумовлено як зменшенням зібраної площі на 59,7 тис.га (на 7%), так і 

зменшенням урожайності на 0,6 ц з 1 га (на 1,4%). 

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 2835 тис.т зерна 

(81,7% загального валового збору), господарствами населення – 634,1 тис.т 

(18,3%). Середня врожайність зернових культур порівняно з 2013р. 

зменшилася в аграрних підприємствах на 1,1 ц з 1 га та становила 45,4 ц з 1 га, 

у господарствах населення – збільшилася на 1,7 ц (37,1 ц з 1 га). 

У 2014р. зібрано кукурудзи на зерно 1834,4 тис.т (на 14,8% менше 

порівняно з 2013р.), що зумовлено зменшенням зібраної площі на 22,3 тис.га 

(на 5,7%) та середньої врожайності на 5,4 ц з 1 га (на 9,8%). 

Валовий збір соняшнику на зерно становив 1165,5 тис.т і порівняно з 

2013р. зменшився на 5,2% за рахунок зменшення середньої врожайності на 

2,8 ц з 1 га (на 11,6%). 

Загальне виробництво цукрових буряків для промислової переробки 

становило 526,4 тис.т і порівняно з 2013р. зросло в 1,9 раза за рахунок 

збільшення площі збирання в 1,8 раза та середньої врожайності на 14 ц з 1 га, 

у т.ч. аграрними підприємствами накопано 523,1 тис.т (в 1,9 р.б), при 

середній врожайності 354,1 ц з 1 га (у 2013р. – 342,5 ц з 1 га). 

У господарствах усіх категорій валовий збір картоплі (542,4 тис.т) 

збільшився проти 2013р. на 23,3%, що зумовлено збільшенням її середньої 

врожайності на 25,9 ц з 1 га; овочів (236,2 тис.т) – на 18,1% за рахунок 

збільшення урожайності на 25,5 ц з 1 га. 

Господарствами населення у 2014р. вирощено 99,7% загального 

урожаю картоплі, 97,2% овочів та 97,9% плодів і ягід. 

 

Наявність зернових культур на підприємствах м. Світловодська  

станом на 1 березня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах м. Світловодська було 

в наявності 19,7 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 5,1 тис.т. 

 

 

 

 

 



Основні показники роботи галузі тваринництва в області  

за січень–лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що виробництво м’яса усіма категоріями господарств Кіровоградської 

області у січні–лютому 2015р. склало 10,2 тис.т та порівняно з січнем–лютим 

2014р. зменшилося на 0,2 тис.т або на 1,9%. 

У січні–лютому п.р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–

лютим 2014р. зменшилося на 3% і склало 32,6 тис.т, у т.ч. у господарствах 

населення – на 3,8% (25,1 тис.т), у сільськогосподарських підприємствах – на 

рівні січня–лютого 2014р. (7,5 тис.т). Порівняно з січнем–лютим 2014р. в 

аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, які 

були на початок 2015р., збільшився на 45 кг (на 6,2%) і становив 774 кг. 

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–лютому 2015р. 

порівняно з січнем–лютим 2014р. зменшилося на 8,3% і склало 50,5 млн.шт., 

у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – в 1,7 раза (12,3 млн.шт.), 

господарствах населення – зросло на 10,7% (38,2 млн.шт.). Несучість курей–

несучок у січні–лютому 2015р. склала 51 шт. проти 47 шт. у січні–лютому 

2014р. 

Станом на 1 березня 2015р. загальна чисельність поголів’я великої 

рогатої худоби становила 117,9 тис. голів (на 11,6% менше ніж на 1 березня 

2014р.), у т.ч. корів – 60,3 тис. голів (на 6,1% менше), свиней – 256,7 тис. голів 

(на 3,9% менше), овець та кіз – 46,8 тис. голів (на 7% менше), птиці – 4025,3 

тис. голів (на 2,4% менше). 

 

Особисті селянські господарства області у 2014 році 
 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на початок 2015р. на території сільської місцевості налічувалось 143,6 

тис. домогосподарств з реєстрацією місця проживання на території ради, з 

них кількість домогосподарств, членам яких надані земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства – 126,3 тис. домогосподарств 

(88% загальної кількості). 

 Протягом 2014 року кількість особистих селянських господарств 

зменшилась на 1,7 тис. домогосподарств (на 1,3%), площа земельних ділянок 

збільшилася – на 8,5 тис.га (на 2,9%). 

Станом на 1 січня 2014р. у користуванні особистих селянських 

господарств знаходилося 300,2 тис.га землі, у тому числі 24,2 тис.га (8,1%) 

відведено під будівлі та для обслуговування житлового будинку і 

господарських будівель; 88,6 тис.га (29,5%) – для ведення особистого 

селянського господарства; 187,3 тис.га (62,4%) – для ведення товарного 

виробництва (з них 34,9 тис.га взято в оренду). У середньому на одне 

домогосподарство припадає 2,4 га сільськогосподарських земель. 

 Станом на 1 січня 2015р. кількість особистих селянських господарств, 

що утримували худобу та птицю зменшилася на 2,7% та становила 92,2 тис. 



домогосподарств, в яких утримувалося 63,2 тис.голів великої рогатої худоби 

(на 13,9% менше порівняно з 1 січня 2013р.), корів – 38,7 тис.голів (на 4,7% 

менше), поголів’я свиней – 86,4 тис.голів (на 9,4% менше). 

На початок 2015р. у власності 6,8 тис. домогосподарств, членам яких 

надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 

(5,4% загальної кількості по області) налічувалось 7 тис. тракторів, що на 

6,8% більше порівняно з відповідною датою 2014р., 1,9 тис. вантажних 

автомобілів (на 0,6% більше) та 0,9 тис. комбайнів (на рівні минулого року). 

 

Діяльність будівельних підприємств м.Світловодська  

за січень–лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за січень–лютий 2015р. будівельними підприємствами м.Світловодська 

виконано робіт на суму 1,6 млн.грн., що становить 5,8% загального обсягу 

будівельних робіт по області. 

За характером будівництва на обсяги робіт з нового будівництва, 

реконструкції та технічного переозброєння припало 84,4% загального обсягу 

виконаних будівельних робіт, з капітального ремонту – 11,5%, решта – з 

поточного ремонту. 

Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель та 

інженерних споруд. 

 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне 

повітря області від стаціонарних джерел забруднення за 2014 рік 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за попередніми даними за 2014р. у повітряний басейн області від 

стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій надійшло 11,8 

тис.т забруднюючих речовин, що на 3,9 тис.т (на 24,9%) менше ніж у 2013р. 

У середньому від діяльності одного підприємства у повітря надійшло 

56,5 т забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км
2
 припадає 480,6 кг 

викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 12 кг. 

Із загальної кількості забруднюючих речовин викиди метану та оксиду 

азоту, які належать до парникових газів, становили 1,8 тис.т. Крім того, в 

атмосферу надійшло 963,2 тис.т діоксиду вуглецю, який також має 

парникову дію. 

Основними забруднювачами довкілля області є підприємства, які 

здійснюють виробництво чавуну, сталі та феросплавів (28,5% загального 

обсягу забруднюючих речовин), олії та тваринних жирів (14,4%), а також 

підприємства, які здійснюють діяльність у сфері трубопровідного транспорту 

(16,5%). 

Найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин в області надійшов 

в атмосферне повітря Голованівського району (29%), м.Кіровограда (20,6%), 

Світловодського (8,1%) та  Олександрівського (7,5%) районів. 



Надання населенню субсидій за лютий 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у січні–лютому 2015 року за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 15430 домогосподарств, 

призначено субсидії 13141 домогосподарству, що на 84,2% більше порівняно 

з відповідним періодом 2014 року. 

У лютому 2015р. кількість домогосподарств-учасників Програми 

житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, становила 10,4% загальної кількості 

домогосподарств області. Середній розмір призначеної субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне 

домогосподарство у лютому 2015 року становив 95,1 грн. 

Сума субсидій, отриманих населенням у січні–лютому 2015 року для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 

28489 тис.грн. 

Станом на 1 березня 2015 року заборгованість бюджетів перед 

організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг з урахуванням 

заборгованості попередніх періодів в цілому по області становила 28541,2 

тис.грн. 

 За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

у січні–лютому 2015 року звернулося 9346 домогосподарств, призначено 

субсидії 7449 домогосподарствам, отримали – 604 домогосподарства на суму 

777,7 тис.грн. 

Заборгованість бюджетів з виплати населенню субсидій готівкою на 1 

березня 2015р. становила 9946,4 тис.грн. 
 

Експорт товарів за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів області за січень 2015р. становив 31,5 млн.дол. 

США, що на 28,1% менше обсягу експортованих товарів за січень 2014р. 

Область експортувала товари до 55 країн світу. Найбільше товарів 

експортовано до Туреччини, Єгипту, Російської Федерації, Білорусі та 

Китаю. 

В товарній структурі переважали жири та олії тваринного або 

рослинного походження, готові харчові продукти та машини, обладнання та 

механізми. 

 

Наявність зернових та олійних культур на підприємствах області  

станом на 1 березня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що на 1 березня 2015р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 



та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур 

Кіровоградської області було в наявності 1280,9 тис.т зерна (на 27,5% більше 

порівняно з 1 березня 2014р.), у т.ч. 382,2 тис.т пшениці, 95,4 тис.т ячменю, 

761 тис.т кукурудзи, 1,2 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських 

підприємствах (крім малих) зберігалося 870,1 тис.т зерна (на 42,6% більше 

порівняно з 1 березня 2014р.), у т.ч. 252,6 тис.т пшениці, 495,4 тис.т 

кукурудзи, 87,9 тис.т ячменю, 1 тис.т жита. Зернозберігаючі та 

зернопереробні підприємства мали в наявності 410,8 тис.т зерна (на 4,1% 

більше), у т.ч. зернозберігаючі – 364,5 тис.т (на 6% більше). 

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при 

закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 березня 2015р. 

становила 3135,8 грн. за т (торік – 1569,5 грн. за т), по Україні – 2477,1 грн. 

за т (1351,2 грн. за т). 

Запаси насіння соняшнику становили 424,1 тис.т (на 30,3% менше 

порівняно з 1 березня 2014р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах 

(крім малих) – 291,5 тис.т (на 4,6% менше), на підприємствах, що 

здійснюють його зберігання та переробку – 132,6 тис.т (в 2,3 раза менше). 

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та 

зернопереробними підприємствами області на 1 березня 2015р. становила 

6613,1 грн. за т проти 3263,2 грн. за т на 1 березня 2014р., по Україні – 

6433,4 грн. за т (3000,7 грн. за т). 

 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами області за січень–лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої 

продукції за січень–лютий 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. 

збільшився в 1,8 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 2 рази, продукції 

тваринництва – на 7,5%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими 

підприємствами (крім малих) за січень–лютий 2015р. порівняно з відповідним 

періодом 2014р. збільшилися в 2,1 раза, у т.ч. на продукцію рослинництва – в 

2,2 раза, на продукцію тваринництва – на 29,5%. 

Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано 170,4 

тис.т зернових культур, що на 31,9% менше ніж у січні– лютому 2014р., у т.ч. 

пшениці – 31,5 тис.т (в 2 рази менше), ячменю – 9,1 тис.т (в 1,6 р.б.), 

кукурудзи – 127,9 тис.т (на 27% менше), насіння соняшнику – 78,1 тис.т (на 

44,3% більше), сої – 11,3 тис.т (на 11,1% менше), худоби та птиці (у живій 

вазі) – 2,7 тис.т (на 11,7% менше), молока та молочних продуктів – 6,3 тис.т 

(на 4,9% менше), яєць – 11,8 млн.шт. (в 1,9 раза менше). 

 

 

 

 



Окремі аспекти рівня народжуваності дітей жінками  

у віці 15 років і старшому 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що програмою тематичного вибіркового опитування членів 

домогосподарства, які приймали участь в обстеженні умов життя щодо стану 

їх здоров’я, у жовтні 2014р. було передбачено вивчення питання 

народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому. 

Підсумки дослідження свідчать, що більше ніж кожні чотири з п’яти 

жінок області такого віку за своє життя народжували дітей. 

Три з п’яти жінок першу дитину народжували у віці 20-24 років, кожна 

п’ята жінка – 15-19 років, 14,6% жінок – 25-29 років, 4,4% – 30 років і 

старшому. 

Із загальної кількості жінок, які народжували дітей, половина жінок 

повідомили, що народили двох дітей, дві з п’яти – одну дитину, і лише 10,2% 

народили трьох і більше дітей. 

За даними демографічної статистики у 2014р. в області народилося 

10576 немовлят, з них 5502 хлопчика і 5074 дівчинки. Середній вік матері 

при народженні дитини становив 26,6 року. 

 

Окремі показники одноразового вибіркового опитування 

домогосподарств щодо стану здоров’я населення 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що з метою дослідження питань, пов’язаних із доступністю для населення 

послуг охорони здоров’я та лікарських препаратів, а також отримання 

інформації щодо самооцінки та рівня захворюваності, органами державної 

статистики у жовтні 2014р. проведено щорічне вибіркове опитування членів 

домогосподарств, які приймали участь в обстеженні умов їхнього життя. 

 Підсумки опитування, розповсюджені на всі домогосподарства області, 

свідчать, що 49% (у 2013р. – 57%) оцінювало стан свого здоров’я як 

“добрий”, 44% осіб вважали стан свого здоров’я “задовільним” (35%), 7% – 

“поганим” (8%). 

 Більше ніж три чверті осіб, які перенесли захворювання, зазначили їхні 

негативні довготермінові наслідки: зокрема 8% осіб відчули вплив на 

повсякденну працездатність (у 2013р. – 4%), 84% – на життєву активність 

(85%), тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні 

заклади, вести активний спосіб життя. 

 Із загальної кількості опитаних осіб 31% (у 2013р.– 33%) мали хронічні 

захворювання або проблеми зі здоров’ям. Найбільш поширеними були 

гіпертонія, остеохондроз та серцеві захворювання – про наявність однієї з 

цих хвороб повідомили відповідно 36%, 20% та 17% осіб, які мають хронічні 

захворювання. Серед осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, 15% хворіють на 

артроз або артрит (у т.ч. ревматоїдний), 9% – хронічний гепатит, 



жовчокам’яну хворобу, холецистит, холангіт, цироз печінки, по 7% – мають 

відповідно виразку шлунку або 12-палої кишки та захворювання з груп 

хронічного бронхіту, емфіземи легенів. 

 За даними опитування, частка домогосподарств, у яких хто-небудь 

потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя, як і 

в 2013р., становила майже 100%. Повідомили, що протягом 2014р. 

зверталися за медичною допомогою 75% (у 2013р. – 71%) опитаних осіб. 

Серед них 96% зазначили, що зверталися до поліклініки (крім стоматолога), 

9% – до стоматолога в державні медичні установи, 4% – до приватного 

стоматолога, 3% – до платної медичної установи або лікаря з приватною 

практикою (крім стоматолога), 2% – до швидкої медичної допомоги. 

 

Окремі аспекти щодо наявності шкідливих звичок 

 

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що здоров’я кожної людини, в значній мірі, залежить від способу її життя, 

наявності шкідливих звичок, зокрема тютюнокуріння. 

 За даними вибіркового опитування членів домогосподарств, які 

приймали участь у 2014 році в обстеженні умов їхнього життя, шкідливу 

звичку курити, мало, незалежно від рівня матеріальної забезпеченості, 22% 

населення у віці 12 років і старшому, майже двоє з п’яти осіб, які мають цю 

звичку, курять понад 20 років. 

Серед осіб, які курять, більше половини у середньому викурюють за 

добу від 16 до 20 сигарет, майже чверть – від 6 до 10 сигарет. 

Загальновідомо, що тютюнокуріння в значній мірі сприяє утворенню 

раку органів дихання. За попередніми даними від злоякісних новоутворень 

(гортані, трахеї, бронхів, легенів та інших органів дихання та грудної 

клітини) в області у 2014 році померло 433 особи або 44 особи на 100 тисяч 

наявного населення. 

 

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС за січень 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за січень 2015р. 

становив 5,2 млн.дол. США, імпорту – 2,5 млн.дол., що відповідно на 44,2% 

та 15,1% менше порівняно з січнем 2014р. 

Зовнішньоторговельні операції проводились з 24 країнами 

Європейського Союзу. 

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження, готових 

харчових продуктів, мінеральних продуктів. 

Основу імпортних надходжень склали прилади та апарати оптичні, 

фотографічні, продукти рослинного походження, полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з них. 

 

 

 



Продаж споживчих товарів за усіма каналами реалізації  

за січень–лютий 2015 року 

  

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що оборот роздрібної торгівлі, до якого включено товарооборот торгової 

мережі підприємств роздрібної торгівлі, оборот торгової мережі 

підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу товарів на організованих ринках 

з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринках, 

становив 2687,4 млн.грн., що на 16,5% менше обороту січня–лютого 2014р. 

Частка обороту торгової мережі підприємств склала 42,2%, 

підприємців-фізичних осіб – 40,7%, обороту організованих ринків з 

продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків – 17,1%. 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу за 

місяць становив 1370,3 грн., абсолютне зниження – 384,4 грн. 

 

Ринок праці Кіровоградської області в лютому 2015 року 

 
Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи 
на кінець лютого 2015р. перебувало 22,7 тис. безробітних громадян області, 
що на 1,8% більше ніж на кінець січня. Статус безробітного протягом місяця 
отримали 2,7 тис. осіб. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 

2015р. склав 3,81% населення працездатного віку. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець лютого 2015р. 

становила 1,1 тис. проти 0,9 тис. на кінець січня. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце 

(вакантну посаду) в цілому по області на кінець лютого склало 20 осіб. 

За сприяння державної служби зайнятості в лютому 2015р. було 

працевлаштовано 1 тис. осіб. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю в лютому 2015р., становила 17,9 тис. осіб. Середній розмір 

допомоги по безробіттю дорівнював 1169 грн. 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти у лютому 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за лютий 2015р. підприємствами та організаціями області використано на 

виробничі, комунально-побутові потреби газу природного 68,6 млн.м
3
, 

вугілля кам’яного – 22,1 тис.т, палива дизельного – 3,5 тис.т, бензину 

моторного – 1 тис.т, мазутів топкових важких – 0,4 тис.т, вугілля бурого – 0,1 

тис.т. 



Порівняно з лютим 2014р. збільшилось використання вугілля бурого в 

1,7 раза, палива дизельного – на 1,1%. Водночас зменшилось використання 

газу природного на 14,6%, бензину моторного – на 13,9%, вугілля кам’яного 

– на 12,1%, мазутів топкових важких – на 10,4%. 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб по 

області за січень–лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січень–

лютий 2015р. становив 1133,7 млн.грн., що порівняно з січнем–лютим 2014р. 

менше на 19,1%. 

У лютому 2015р. порівняно з відповідним місяцем 2014р. обсяг 

роздрібного товарообороту склав 78,2% та становив 590,4 млн.грн. 

Частка обсягу товарообороту підприємств області у загальному обсязі по 

Україні (без урахування тимчасово окупованої території) склала 1,7%. 

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу у 

середньому за місяць склав 602,1 грн. 
 

Авіаційні перевезення у Кіровоградській області  

за січень–лютий 2015 року 

Головне управління статистики повідомляє, що підприємствами 

авіаційного транспорту області у січні–лютому 2015р. перевезено 0,8 тис.т 

вантажів, що на 19% більше ніж у січні–лютому 2014р. Порівняно з січнем–

лютим 2014р. вантажооборот авіаційного транспорту збільшився на 14,4% і 

склав 0,3 млн. ткм. 

Кількість перевезених пасажирів у січні–лютому 2015р. порівняно з 

січнем–лютим 2014р. збільшилась на 23,5% і становила 12,1 тис. осіб, 

пасажирооборот збільшився на 32,6% і становив 5,7 млн.пас.км. 

 

Робота автомобільного транспорту по м.Світловодську  

за січень–лютий 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що за оперативними даними у січні–лютому 2015р. автотранспортними 

підприємствами м.Світловодська (з урахуванням перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями) перевезено 28,9 тис.т вантажів, що на 

27,2% менше ніж у січні–лютому 2014р., вантажооборот зменшився на 54,2% 

і становив 4,5 млн.ткм. 

У січні–лютому 2015р. вантажні перевезення здійснювало 9 

автопідприємств. Питома вага вантажних перевезень по місту у загальному 

обсязі вантажних перевезень по області склала 4,6%. 

Пасажирські перевезення здійснювало 4 автопідприємства, якими 

разом з фізичними особами-підприємцями у січні–лютому 2015р. перевезено 



0,8 млн. пасажирів, що на 7,9% менше ніж у січні–лютому 2014р., 

пасажирооборот зменшився на 3,6% і склав 10 млн.пас.км. Питома вага 

пасажирських перевезень по місту у загальному обсязі пасажирських 

перевезень по області склала 10,7%. 

 

Зміни споживчих цін в області у лютому 2015 року 
 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що індекс споживчих цін в області у лютому 2015р. порівняно з січнем 

2015р. становив 104,7%, з початку року – 107,8% (по Україні – 105,3% та 

108,6% відповідно). 

На споживчому ринку в лютому 2015р. ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої зросли на 5%. Найбільше (на 14,7–13,1%) подорожчали 

овочі, фрукти, цукор. На 11,6–1,3% зросли ціни на рибу та продукти з риби, 

олію соняшникову, рис, інші продукти харчування, продукти переробки 

зернових, маргарин, шоколад, безалкогольні напої, макаронні вироби, 

кондитерські вироби з борошна, хліб, кондитерські вироби з цукру, мед, 

харчовий лід і морозиво, масло вершкове, сири. Водночас (на 2,3–0,8%) 

знизилися ціни на свинину, яйця, птицю. 

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 3,6% у т.ч. 

тютюнові вироби – на 4,6%, алкогольні напої – на 1,7%. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види 

палива в цілому на 0,5% відбулося за рахунок підвищення цін на кам’яне 

вугілля (на 5%), утримання та ремонт житла (на 3,1%), квартирної плати (на 

2,3%). 

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання 

житла стали дорожчими на 7,5%, зокрема домашній текстиль – на 9,1%, 

побутова техніка – на 8,3%, меблі – на 8%, покриття для підлоги – на 6,8%. 

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,8%, за рахунок подорожчання 

фармацевтичної продукції – на 5,6% та амбулаторних послуг – на 4%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 11,9% пов’язано з 

подорожчанням автомобілів на 23,8%, палива та мастила – на 21,1%. 

Подорожчання послуг освіти на 3,8% головним чином спричинено 

зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 10,4%. 

Крім того, на 35–8,1% підвищились ціни на туристичні послуги, квіти 

живі, канцелярські товари, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для 

обробки інформації, одяг та взуття. 
 

Індекс споживчих цін у лютому 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області направляє 

для публікації величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за лютий 

2015р., яка становила порівняно з січнем 2015р. по Україні 105,3%, по 

області – 104,7%. 

 



Наявність зернових культур на підприємствах Світловодського району 

станом на 1 березня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на 

зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Світловодського 

району було в наявності 37,4 тис.т зернових культур, в т.ч. пшениці – 3 тис.т. 

 

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (крім 

малих) у січні–лютому 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що сільськогосподарськими підприємствами Світловодського району у 

січні–лютому 2015р. реалізовано на забій 282 т живої ваги худоби та птиці, 

що у 1,7 раза менше обсягу січня–лютого 2014р., вироблено 238,6 т молока 

(на 16,6% більше). 

Станом на 1 березня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах 

району налічувалось 1,4 тис.голів великої рогатої худоби, у т.ч. 0,5 тис.голів 

корів, 12,9 тис.голів свиней. 

 

Підсумки обліку худоби і птиці у господарствах району станом  

на 1 січня 2015 року 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, 

що у господарствах усіх категорій Світловодського району станом на 1 січня 

2015 року утримувалось 2,8 тис.голів великої рогатої худоби (на 3,4% менше 

ніж на 1 січня 2014р.), у т.ч. корів – 1,5 тис.голів (на 6,2% менше), свиней – 

15,6 тис.голів (на 4,3% менше), овець та кіз – 0,8 тис.голів (на рівні 

відповідного періоду 2014 року), птиці всіх видів – 95,6 тис.голів (на 12,6% 

менше). 


